
GEOPTIMALISEERD WATER

- Combisteamers
- Bakovens

Effectieve
bescherming

FILTER VOOR WATEROPTIMALISATIE

Leidingwater moet vanwege speciale vereisten in de 
gastronomie worden geoptimaliseerd. Met Devapo FX 
hebt u een filtersysteem ter beschikking dat deze taak 
efficiënt en ongecompliceerd kan vervullen. 
Het filtersysteem bestaat uit een filterpatroon met 
vijf filterniveaus en een filterkop (zie afbeelding). De 
van de waterhardheid afhankelijke instelbare bypass 
(0–3) wordt ingesteld op de filterkop. Dankzij de twee 
terugslagventielen in de filterkop kan het water niet 
terugstromen en ook niet ongecontroleerd weglopen. 
Het Devapo FX filtersysteem is voedselveilig en 
drukbestendig. 

DEVAPO FXWater optimizer systems



Devapo FX 5 50 90
Totale hoogte met beugel (A) mm 280 530 600
Totale hoogte zonder beugel (B) mm 300 500 574
Aansluithoogte (C) mm 230 450 520
Ø Filterpatroon (D) mm 88 145 185
Gewicht in kg (droog/nat) 0,5/1,1 3,8/6,0 7,5/11,0

TECHNISCHE GEGEVENS

DEVAPO FX

BEDRIJFSVOORWAARDEN
Ingangsdruk:  2-8 bar
Watertemperatuur: 4-30 °C
Omgevingstemperatuur: 4-40 °C

Voor combisteamers en bakovens
Duitse hardheid2 Bypass 3 

0            (1)   
≤ 7 °dKH    ≥ 590    (≥650)

8 °dKH  515       (565)
10 °dKH  410       (455)
12 °dKH  345       (375)
14 °dKH  295       (325)
17 °dKH  240       (265)

20 °dKH  205       (225)
23 °dKH  180       (195)

≥ 25 °dKH ≤ 165    (≤180)

INSTELLINGEN EN CAPACITEITEN/L 1

1) Capaciteiten kunnen tot ±5 % afwijken, afhankelijk van de lokale waterkwaliteit en de doostromingssnelheid.
2) °KH = Duitse hardheid.
3) Standaard instelling op filterkop = 1. Voor kalkgevoelige apparaten, instelling = 0. Dit vermindert de aangegeven capaciteiten met ca. 10 %.
Wijzigingen voorbehouden.

Water optimizer systems

Devapo BV 
Stikker 28 
5721 VD Asten | NL

 +31(0)88 088 4600
 info@devapo.nl
 www.devapo.nl
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